
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRA
SI CELEBRAM A UNIÃO, POR IN'rERMEDIO DA
SECRETARIA DE EMPREENI)EDORISNIO E
INOVAÇÃO SEMPI, DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAM,OES
METI, E A FUNDAÇÃO CENTROS DE REFERENCIA
EM TECNOLOGIAS INOVADORAS CERTA, PARA
EXECLJçÃO DE PROJEi'O DE iN'rERESSE
NACIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE REC[JRSOS DOS
PROGRAMAS PRIORITÁRIOS (PPI) PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO DE INFORNIATIC.4.

.A l.[NIAO. por interméc]io da Secretaria de Empreendedorismo elnovação -- SENIPI. do
b,{irlistério da (.iência. Tecnologia. Inovações e Comunicações - MC'l'LC. com sede na
Esplanada dos Ministérios. 131oco E- 3' andar. Brasílía (DF), CIEP 70.067-900. dou\ante
denominada CORCEL)ENTE. neste ato representada pelo seu Secretário. Sr. Paulo Casar
Rezeílde de Carvalho Al\im. nomeado pela Poi-tarja CC.'PR n' 576. de 17 dejaneiro de 2019.
publicada no D.O.U. de 16 dejaneiro de 2019. portador do RG n' 383.732 - SSP,'DF. e do
cipr,'MF n' 179.374.181-68, residente e doi-niciliado cm Brasília (DF), c a Ft,[NDAÇAO
CENTROS DE REFERÊNCIA ENI TECNOLOGIAS INOVADORAS - VERTI
inscrita no CNP.r,'MIF sob o n' 78.626.363/0001-24, sediada na Rua Eng. .'\gr. Andre}
Christian Ferreira. Campus da UFSC. Setor ''C':. Trindade. florianópolis (SC), CEP 88.040-
c)70. doravante denominada EXECUTORA. neste ato representada pelo seu
Superintendente Geral. Sr. .rosé Eduardo Azevedo f'iates. portador do RG n' 3810576
SSP./S(. . e do CPF.,'NÍF n' 112.159.298-89. residente e domiciliado à Rua Bocaiúva. n' 1821.
ap. 601. Cond. Ed. Res. Costa Marina. Centro, Florianópolis''SC. e pelo seu Superintendente
dc Negócios. Sr. Lacrcio Aniceto Salva. portador do RG n' 153006 SESP,'S(,. e do (- PF/MF
n" 245.280.139-91. residente e doíniciliado à Rua Doutor Agostinho Sielski- n' 226. Santa
Mõnica. florianópolis.'SC. tendo em vista o disposto na Lei n' 8.248. de 23 de outubro de
1991. com suas alterações posteriores- regulamentadas pelo [)ecreto n' 5.906. de 26 de
setembro de 2006. o disposto na Portaria MCTI n' 422. de 9 de maio de 2013. e na Portaria
MCTI n' 894. dc 21 de fevereiro cle 2018, rcsol\em celebrar o presente ACORDO l)E
(:00PERAÇÃO TÉCNICA("ACORDO"), cona'orme as cláusulas e condições seguintes:

CLAL[SULA PRllWEIRA DO OBJETO

O presente Acordo de Clooperação Técnica tcm por ob.loto a execução da FASE
INICIA L do Projeto Prioritário ''l-ABFABER 4.0 - Desenvol\ iinento e Implantação dc uma
Plataforma de Referência Tecnológica para Pesquisa e Desenvolvimento. Experimentação.
[)isscminação de Tecnologias e Capacitação de RH em indústria 4.0'', cuja íntegra consta
do Plano de l.-utilização apresentado pela EXECLITORA e aprovado pela CON(- F[)ENIF e
que constitui paltc integrante deste instrumento. sendo as ati\idades a serem desenvol\ idas
na anual fase as abaixo relacionadas:



FASE INICIAL
%

conéluiãó
previsto
no

pefíodó

1 - META Ê 2 - ETAPA/FASE 3 - EspEcifiCAçÃO

SP0]. Domínio das tecnologias para criação de
referência virtual da manufatura através de
Digital Twin
SP02 Projeto Digltalcom avaliação dos
parâmetros de Eficiência Energética
SP03 Comissionamento Virtualpara validação
do prometo de novas plantas industriais
SP04 - Aplicação de Sensores para
monitoramento de indicadores para
determinação de funções críticas jprodutividade,
manutenção e qualidade)
SP05 Soluções de IndustrialloT jlloT) para
conectividade entre máquinas, produtos e
sistemas

Etapa 01
Planejamento
Vi rtual da

Produção

80%

Linha de Ação 01
Geração de
Expertise e
Domínio das
Tecnologias e

Sistemas Essenciais
da indústria 4.0

50%

20%

80%
Etapa 02

Sensoriamento
e Digitalização

40%

Linha de Ação 02
Consolidação de

Parcerias
Estratégicas e
Modelagem dos
mecanismos de
transferência e

internalização
tecnológica do
LABFABER

Linha de Ação 03
Atualização de
Infraestrutu ra e

implementação de
novos

equipamentos e
sistemas

Linha de Ação 04
Disseminação e
a plicação de

tecnologias no chão
de fábrica do
LABFABER

Modelagem
Modelagem, caracterização e detaihamento das
estratégias para cada parceria

100%

Efetivação fe.tivação dos mecanismos legais e formação de
cada parceria

70%

Caracterização
detalhada

Aplicação do método CERTlde caracterização e
compra de equipamentos para a definição dos
equipamentos e sistemas

50%

Seleção e
aq u F siça o

Efetivação do processo de compra dos
equipamentos e sistemas

7%

M etod olo gia s
para Startups de

HW

Desenvolvimento de metodologia para
sistematização do processo de desenvolvimento
de produtos com Hardware eletrânico para
Sta rt ups

100%

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDER'l'l

Para o f]e] cumprimento do objeto deste Acordo de Cooperação técnica a
CONCEDENIE compromete-se a:

l colaborar. por meio da Secretaria dc Emprcendedorismo e rno\anão SEMP, para
a execução do objeto do ACORDO. tornando disponí'.'el o capital intelcctualc técnico quc \



detém. de modo a aplica-lo em favor da plena execução do objeto pactuado na (,láusula
Primeira, conforme o Plano de Utilização.

1] repassar à EXECUTORA. em tempo hábil. os recursos financeiros
correspondentes à participação do PPlnas despesas objeto deste ACORDO. obedecendo ao
Cronograma de Desembolso constante do Plano de Utilização:

111 prorrogar. de ot:ócio. a vigência deste ACORDO. quando houver atraso na
liberação dos recursos. limitada a pronogação ao exato período do atraso verificado:

IV aprovar. excepcionalmente. a alteração da programação de execução deste
ACORDO. mediante proposta da EXECUTORA. desde que fundamentada cm razões
concretas que a justifiquem. fbmlulada corri antecedência de pelo menos 30 ( trintajdias em
relação ao término de sua \agência:

V orientar e supervisionar a implantação das ações e a execução das atividades do
ob.loto deste ACORDO e na aplicação dos recursos alagados. de forma a garantir a
regularidade dos alas praticados e a plena execução do abeto. podendo. para tanto. contar
com o auxílio de outros órgãos ou contratar ser\aços de terceiros. se assim entender
pertinentes e

VI analisar e aprovar a prestação dc contas dos recursos aplicados na consecução
do objeLO deste ACORDO. Instando a EXECUTORA a promover a correção de cxentuais
falhas verificadas c assinando-lhe no prazo máximo de 30 ( trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA l)AS OBRIGAÇOES l)A EXECLrTORA

Para o Htel cumprimento do objeto deste Acordo de Cooperação Técnica a
EXF,CLTORA compromete-sc a:

l responsabilizar-se pela execução do objeto deste Acordo dc Cooperação l étnica
conforme estabelecido no Plano de Utilização e nas demais Cláusulas deste instrumentos

TI aplicam os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto.
\ falando pela qualidade técnica dos resultados obtidos pelo Projeto. em conformidade com o
Plano de utilização e as nonnas técnicas aplicáveis às atividades a serem executadas. bcm
como- a qualquer tempo. mediante notificação- corrigir eventuais defeitos que possam
comprometer os resultados esperados:

]l] observar. nas aquisições de bens c serviços. os princípios da impessoalidade.
moralidade. publicidade. eficiência e economicidade, adorando procedimentos qt,tc

permitam identiRcar os preços médios de mercado e a obtenção de. no mínimo. orçamentos
de 3 (três) tbrnecedores. sal\o razões de ordem técnica ou de mercado. devidamente
j ustifícadas :



IV manter atualizada a escrituração contábilespecífica dos fitos e fatos relativos à
execução deste ACORDO. observadas as nomlas de Contabilidade. para fins de fiscalização.
de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos:

V incluir regulamlente em sistema de Gerenciamento de Projetos. via rede mundial
de computadores - Internet. por meio de página específica. as informações e documentos
referentes à execução do Plano de Utilização:

VT manter cópias de todos os documentos de comprovação de despesas suas
autorizações e execuções. integralmente digitalizadas em repositório de banco de dados
digital. com acesso amplo e imediato. devendo os documentos originais serem conservados
cm arquivo pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do Him da prestação de contas;

Vl[ encaminhar. quando solicitado peia CONCEDENTE. re]atórios parciais de
execução e demonstrativo das aplicações realizadas com os recursos recebidos.

Vlll contratar serviços de auditoria independente. quando os investimentos lerem
superiores a um milhão de reais. para avaliação da execução do prometo e elaboração de
relatório de auditoria. de forma que possa compor a prestação de contas final:

IX preservar adequadamente o património gerado pela execução do Prometo.
tomando-o disponí''.elpara a utilização e capacitação do setor de tecnologias da informação.
identificando na sua formulação quais dos resultados alcançados pelo Prometo decorrem de
atíç'idades de pesquisa, desenvolvimento ou ser'.iço científico e tecnológico e quais
decorrem de atividades de outra natureza. especificando aqueles que possam ser apropriados
como propriedade { ntelectual;

X prestar contas da utilização dos recursos objcto deste ACORDO. com
observância da forma e do prazo estabelecidos neste instrumento:

XI responder pelos danos causados a terceiros. decorrentes de dolo ou culpa. na
execução deste ACORDO: e

Xll
AC=oRDO

adorar todas as medidas necessárias à correra e plena execução deste

l$ 1' Os recursos financeiros transferidos pela [;ac]']. bcm como os dc eventua]
contrapartida constante do Plano de Utilização. de\Grão ser mantidos em conta comente
específica e dc uso exclusivo para a execução deste ACORDO. em instituição financeira
controlada pela União. sendo permitidos saques exclusi\'amcntc para pagamento de despesas
previstas no Plano dc Utilização ou destinados ã aplicação financeira.

$ 2' Enquanto não empregados na sua finalidade. os recursos deverão scr aplicados

l em cademeta de poupança de instituição llnanceira pública federal
de seu uso +or igual ou superior a um mês: e

se a pre'''isco

L.
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11 em fundo de aplicação financeira dc curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dí'ç'ida pública. quando sua utilização estiver prevista para prazos
menores.

g 3' Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser utilizados no
objeto deste ACORDO. mediante autorização prévia do MCTI. ficando sujeitos às mesmas
regras dc utilização dos recursos repassados e às mesmas condições de prestação dc contas.

$ 4' As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não
poderão ser computadas como contrapartida, acaso devida

$ 5' Os rendimentos que não forem utilizados nas ações praxistas no Plano de
IJtilização deverão ser transtêridos à Facto dentro do prazo para apresentação da prestação
de contas.

g 6' Os recursos destinados à execução deste ACORDO não poderão. no todo ou em
parte, ser aplicados em outras atixidades e açõcs que não as previstas no Plano de Utilização.
estando vedada sua aplicação com:

l despesas diçcrsas daquelas apro'''adas pelo MCT[

11 despesas com obrigações trabalhistas alheias ao objeto do Pro.feto

111 despesas com obrigações previdenciárias c.'ou tributárias não relacionadas
dirctamente com o objeto do Projeto: c

IV o ressarcimento de custos incorridos. gerência ou similares, observado o
c[isposto no li ] do art. 7' da Portaria Meti n' 422/2013

CLÁUSULA QUARTA 1)0S RECURSOS

Os recursos Hnancciros pata a execução das ati\idades da FASE INICIAL.
oUcto deste ACORI)O. totalizam R$ 8.345.000.00 (oito milhões. trezentos e quarenta e
cinco milreais), a serem destinados para execução técnica do Projcto durante um período de
9 meses. conforme ativldades descritas no respecti\o Plano de Utilização dos Recursos e
detalhadas na Cláusula Primeira.

l$ 1' A libcração dos recursos à EXECU'FORA. na forma do Projcto apto\ado. será
realizada mediante ofício de autorização da SEMPI à Fundação de Apoio à Capacitação em
I'etnologia da Informação Facto. instituição responsável pela custódia dos recursos. nos
termos da Portaria N'lCT n' 178. de 23 de março de 2007. acomparUlado dc cópia do presente
A(:ARDO assinado pelos Panícipes- para que proceda à transhrência dos recursos à conta
bancária específica da EXECUTARA. aberta para fins exclusi\.os da execução do que
pactuado rlcsLe instrumento c indicada abaixo: - /

/'



Banco: 001- Banco do Brasii
Agência n': 3425-8
Conta corrente n': 6489-0

li 2' fica avançado que. dos recursos financeiros pre\iscos no cczpz// desta Cláusula.
un] percentual de até 20% (vinte por cento) destina-sc a fins dc ressarcimento dc custos
incorridos pela EXECUTARA c constituição de reserva a scr por ela utilizada em pesquisa
c desenvoll,imenso do setor de tecnologias da infbmlação. nos termos do disposto no l$ 5' do
art. 25 do Decreto n' 5.906. de 26 de setembro de 2006.

$ 3' Constitui mota\o para suspensão das parcelas pendentes de liberação a
ocorrência de inadlmplemento por parte do executor de qualquer das cláusulas e condições
pactuadas. cm especialquando constatadas as seguintes situações:

1 - ocorrer atraso na execução das ati\idades e ações pre-«estas no .Acordo de
Cooperação Técnica sem a de\ ídajustitlcati\;a:

11 utilização dos recursos em desacordo com o Plano dc Lrtilização

lLI - irregularidade do executor no cumprimento das obrigações assumidas: e

l\,' - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo corri o disposto no çl
I' do art. 8' desta Portaria.

1 4' A ('ONCEDENTE ha\ando interesse e mediante disponibilidade de recursos
financeiros nos Programas Prioritários da Legislação de Informática. em especial do
Programa HardwareBR. poderá estender através de Termo Aditi'«o as ati\'idades c
disponibilização de recursos para execução da integra do Plano de Utilização anexo.
respeitacta a legislação vigente e mantido o equilíbrio econ(Imico-financeiro da presente
relação.

CLALJ SUL.\ QUI N'rA DOS RECURSOS HUNIANoS

Os recursos humanos utilizados pelos Partícipes nas atividadcs inerentes ao presente
A(.OR[)O não sofrerão qualquer a]teração na sua vincu]ação tunciona]coril as entidades de
origem. defendo a EXECLITORA responsabilizar-se pelos encargos de naturcz.a
trabalhista. previdenciária. fiscale securitária decorrentes das açõcs c ati \idades objeto deste
ACORDO. sendo club a prestação de contas dcxerá correr a relação dos proHssionais
envolvidos no Projcto com as respccti\as horas dcdicaclas e atribuições dcsempenhadns.

/''''u:

\

(:l,AUSULA SEXTA DA ALTERAÇÃO

O presente ACORDO poderá ser alterado mediante proposta da EXE(.:UTORA.
fundamentada cm razões concretas que a justihcluem. formulada cona antecedência dc peão
menos 30 (trintas dias em relação ao término dc sua vigência. c desde club aceita
expressamente pela(-oNCEDENTE

.,=d'



CLÁUSULA SÉTIMA DO ACOMPANHAMENTO,
DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO

Para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação clãs ações e atividades do
Prometo. de modo a assegurar a regularidade dos alas praticados e a plena execução do seu
objeto. será criada. no prazo de 30 (trinta) dias da celebração deste instrumento. por meio dc
portaria do Secretario de Empreendedorismo e Inovação do M(=TIC. Clomissão de
Acompanhamento. Fiscalização c Avaliação do presente ACORDO. composta por
representantes da CONCEDENTE e da EXECt ,[TORA.

g I' A Comissão será presidida por representarlte da CON(. EDEF\:TE. reunir-se-á
com periodicidade quadrimesrralou sempre que houver necessidade. por convocação do seu
presidente

l$ 2' No acompanhamento- fiscalização e avaliação do objeto deste ACORDO serão
verillc idos :

l a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos. na [brTna da legislação
aplicável :

11 a compatibilidade entre a execução do objeto. o quc foi estabelecido no Plano de
Utilização. e os desembolsos e pagamentos. conforme os cronogramas aprovados:

[ll o cumprimento das metas previstas no Piano dc Lrti]ização. contbrme as
condições nele estabelecidas.

g 3' O acornpanhamcnto da execução físico-financeira do oUeto do .ACORDO será
ektuado por meio da apreciação de relatórios parciais de execução e demonstrativo das
aplicações realizadas com os recursos recebidos. apresentados pela EXECLÍIORA.
mediante visitas de acompanhamento /n /oco. geração de relatórios tbtográficos. análise da
documentação pertinente. inclusa\e da relação de pessoas treinadas ou capacitadas e da
relação de bens e serviços adquiridos ou produzidos

l$ 4' No exercício das atividades de acompanhamento. fiscalização e a\aliação das
ati-.,idades deste ACORDO. a CONCEDENTE poderá:

l valer-se do apoio técnico dc terceiros

11 delegar competência ou formar parcerias com outros órgãos ou entidades que se
situem próximos ao localde aplicação dos recursos. com talfinalidade:

111 reorientar ações. deterá)minar prazos para coi-rações c decidir quanto à aceitação
de .justificativas acerca dc impropriedadcs verificadas na execução deste instrumento.

l$ 5' A EXECUTORA de\crá adular as providências necessárias para que todos os
processos. documentos e infornaaçõcs pertinentes à execução deste ACORDO. inclFrsl\.e
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quando objeto de contratação com terceiros. sejam [tanqucados e disponibi]izados. sem
qualquer embaraço. à Comissão. à (.ONCED[NTE e aos órgãos de controle interno do
Poder Executivo Fedcrale externo da l.união.

CLÁUSULA OITAVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas dos recursos financeiros transferidos pela CONCEDENTE.
inclusa\e dos rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro. será apresentada
em até 60 (sessenta) dias após o témlino da vigência deste instrumento ou do recebimento
pela EXECUTORA do relatório finda que se ref'ere o parágrafo único do art. 15 da Portaria
MCT] n' 422. de 9 de maio de 2013. sendo constituída das seguintes peças:

l Demonstrativo de Receita e Despesa

11 Relatório de Gestão:

111 Relatório da Execução Física

[v Re]atúrio da Execução Financeira

V Relação dos Pagamentos Etetuados

vl Relação dos Bens adquiridos. construídos. desenvol\idos ou produzidos c
solicitação de doação. quando for o caso:

Vll Extralos e Conciliação Bancária da conta corrente e da aplicação financeira. de
todo o período:

Vlll Dcmonstratiç,o de Rendimentos

[x T)cclaração de Guarda e Conservação dos l)ocumentos (-ontábeis

X Cópia dos Contratos celebrados e apresentação dos critérios de contratação

XI cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou scr\'iço. quando o objeto do
ACORDO envolver a realização de obra ou ser\iço de engenharia:

Xll Relatório Fotográfico. quando for n caso

Xlll cópia do contrato de câmbio. declaração dc importação e natura comercial
caso haja aquisição de bens ou serviços por meio de importação: c

Xlv Relatório de Auditoria Independente. cluando fbr o caso

CLÁUStJLA NONA DA DESI'IlAÇÃo DoS BENS E DA CESSÃO,
LiCENCiAhiEN'rO E EXPI.ORAÇÃO DA PROPRIEDADE iNTELEC'rLIAL

REStJI,TENTE DOS PRO.JETOS l)E P&D

,4
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Os bens remanesccrlles adquiridos na execução do Projetos- poderão ser cedidos pela
UNIÃO para a instituição cxecutora.

g I' No caso de geração de propriedade intelectual. poderá haver cessão dos direitos de
propriedade intelectualou licellciamento desses direitos para a instituição executou ou para
terceiros

$ 2' A instituição exccutora deverá apresentar à SEMPI requerimento específico sobre os
bens e direitos de propriedade Intelectualde seu interesse para definição quanto a sua cessão.
licenciamento ou exploração.

(:LAIJSUI,A DECIN'IA l)A DENtJNCIA E DA RESCISÃO

O presente ACOR[)O poderá ser denunciado a qua]quer tempo. ficando os Partícipes
responsáxcis somente pelas obrigações c auferindo as vantagens do tempo em participaram
\:oluntariamcnte da avença.

l$ 1' Constituem motivos para rescisão do presente ACORDO

o descunlprimento dc qualquer das Cláusulas pactuadas

11 a super\eniência de norma que o tornejurídica ou materialmente inexequível

rll a constatação. a qttalqucr tempo, de falsidade ou incoi-ração de infbrmcação em
qualquer documento apresentado pela EXECt , 'FORA:

Tv a verificação de qualquer circunstancia que demonstre desvio de finalidade na
aplicação dos recursos apontados ou ensejo apuração de responsabilidade

CLÁUSULA DECINTA PRIN'LEIRA DA \'l(;ENCHA

O presente ACOR[)O \igorará peão prazo c]c 48 (quarenta c oito) meses a contar da
data de' sua assinatura. podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo-

CLAUSULA DECIDIA SE(; UN l)A DO FORO

Na eventualidade de ocorrerem contra\érsias acerca da intctprctação ou
cumprirnenlo do presente .'\CORA)O. os Partícipes concordam em so]ucioná-]as
administrativamente. ou. caso frustrados os esforços nesse sentido. elcgena como foro
competente o da circunscrição judiciária du Distrito Federal. com expressa renúncia a
qualquer outro. por mais pri\ ilegiado quc sc.la.

(:LAI ÍSULA DECll\IA TERCEIRA l)A PUBLICAÇÃO



A Secretaria de Emprcendedorismo e Inovação SÍiMPt. do M.(:TIC. providenciará
a publicação deste .'\C(.)RDO. por estrato. no Diário Oficialda União. no prazo de 20( t'ante)
dias da sua assinatura

[. por estarem assim .justos e acordados. t]nnam os Partícipes o presente instrumento
em 03 (três) vias. de igual teor e forma. na presença das testemunhas abaixo identificadas.
que também Q subscrevem.

Brasília([)f). Z,q de \.(...-+(-.,...b.'o de Z©l?

Pela CONCEDENTT

Paulo Casar Rezcnde de Carvalho Alvim
Secretário de Empreenclcdorismo e Inovação

Pela LIXE(. U'l;ORA

i )' -, ,x

Nome: l.aerCio Aniceto Sil\n
' \ /

Nome: .í

Cargo lpcrintendcrlte (geral Cargo: Su$erintendentc de Negócios

FESI EMUNF{AS

Nome

CPF

Nome

CPF
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03/10/2n19 SEI/MCTIC - 4688256 - Ofício

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
Secretaria de Empreendedorismo e Inovação

OFÍCIO Ne 36257/201g/SEMPI/MCTIC

Brasília, 02de outubro de 2019

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ EDUARDO AZEVEDO FiATES
Superintendente Geral
Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras - CERTI
Rua Eng. Agr. Andrey Chrisüan Ferreíra, Campus da UFSC - Setor C
Trindade, Florianópolis -- SC
CEP: 88040-970

Assunto: Acordo de Cooperação Técnica CERT]/N]CT]C para apoio ao projeto LABFABER 4.0, com recursos PPI - Lei
de Informática

Senhor Superintendente

1. Encaminho cópia do Acordo de Cooperação Técnica, assinados pelos partícipes, referente ao Projeto
Prioritário "LABFABER 4.0 - Desenvolvimento e Implantação de uma Plataforma de Referência Tecnológica para a Pesquisa e
Desenvolvimento, Experimento, Disseminação de Tecnologias e Capacitação de RH em Indústria 4.0"

2. Em ato continuo solicitamos a FACTI, por meio do OÜ'cio ng 36418/2019/SEMPI/MCTIC, que proceda a liberação
do supracitado aporte.

3. Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração e coloco a equipe desta Secretaria, à disposição de Vossa
Senhoria, para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

PAULO CEGAR REZENDE DE CARVALHO AIVIM
Secretário de Empreendedorismo e Inovação

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim, Secretário de Empreendedorismo e
Inovação, em 02/10/2019, às 17:54 (horário oficialde Brasílla), com fundamento no art. 69, $ 19, do DsaÉi9..11g..8.539,.sle.8
de auto bro ae 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site !3E
verificador 4688256 e o código CRC 265565FI

..âÉI.ÍllÉliÉ:goy: br/ grlflçg:Dilui. informando o código

Referência: Processo nQ 01250.014231/2019 30 S Elng 4688256

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acho:documento.imprimir.web&acao.origem=arvore.visuallzar&id.documento=5329750&infra.sist 1/1
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS E$?AC}ÂÊ$
A Caordenzção da Con issêo Técnica flacional de 8icssegurança - CTN81ü. nc}

;o de :tias êt!'ibJiilç8es e de àcoFdço ccn't o artigo i.4. incÊso XIX. da i.e111.185/C$; do ArtEBC
X do Decreto 5.591/0S e do Artigo Se.. incisa l\J da Resolução Norrnaliva NÇ l

0 de JunÊ-to de 2QOê e Portaria n" ]., de 22 de março de 2019, to!-na pábi:cü que
ertçof:irà-.$a em âFiálisc a alteração d] (lomissãoJ iRiêrr:ê de 81os.segurança - C}8in, ê segui!

f?equerente: Insl:ituto cle Biologia &lole(raiar do Parada - 18MP

üces$o S,E] ne: O].2SQ,D48917/20ig-24
Açsu1ltc: Alteração da Comissão Iate:'rla de 8iossegurança - Ciclo
mentia' A requcrenie solicitou à Fícsidcf'ltc dõ CTNBlo ÍJãremr t.étnico

efelente à !:nova composição da Comissão ll'it©íD3 de 8iossegurõnçü. f'aía tarro
onsável legal da Instituição e:nltiu ata formalde are:-anão da C181c, a saber: Cfl(io n

C6$/]0].9 de 1.6 de .çeten]bro de !{)].9, nomeando =ílsiina Reinert. {Píesldente}, VÊviane
lüntelro Sáe:. hla'/kün L. Cclsta e rabrício Kiervnton haarchin+, Faia cofnpoíern a CIBlc}

ESTRATO PRÉVIO Ne 6.7S0/2a}3

At3 de Reglstrc} de Praças.. firmada crltrc c !nstlitito Nacional de Pesqliisas ÊI.çf)a.::aÊs e a
empresa 8 M DE ÂLh4[11D,à [lIReLI, CNPi: S09.02S.991/'00{)1-.5ü~ fJODAL]DAOE: Pregão

Eletlõnicc ne 54/2019. OBJECTO: Eventual contratação de ettlpresa obra a prestação de
serra'içou de limpeza e conservação de áreas verdes. áreas põ'-/imentacjls e !tãc
pavtrrteni:idas para o C)bservatt$ric E p cialcle Sãü Luas, tinld de d Instituto \lâ(iüFtdlde
Pesquisas Espaciais - INPE e:n $ãc Leis-MA. VALOR TÇ)TAL li€1{31STRA:C3: R$ 1ü3-633.ÜO
DATA CE É.s$iNATLiRA; 23/ü9/1011.9. -y]GÊNCiA: De 23/09/;.ü].$ ã =]/C$/'2C

E>aRATO DE REGAS'T'RO DE ?ReGaS

[N$TiTUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA

AVISO DE LiCITA<ÂO
PREGÃO ELETRÕNICO Ng 9/2819 - 1.jA$G 24alQ4

fqP Prece:se: C12aO.ÜO0377./?{)].9. ObJeta: Aq ilslção de Café, Àçúar e Pat)pl Higiénico
ota! de Ête11s Licitados: 3. Edital: 27/Og/2ó19 das OühOii} âs 12hOÜ e das lghC)ü
17hCÜ. Endereço Av- Venezieia, 8] - Saia 3QI - Praga rUaua, - Rin de an iro/Ri o
wwu;.corrtprasgoverrlatnentals.go-u,br/edital/2401a4-5-CQC09-2ül3. Erltrega das
f)ropoÊi:as: a partir de 2?/r09/2alç à$ 08hOO rlG s'iEe v'ww.cõnipra$ne ,gclv.br. Anel"l:ljfa
ês Propostas: 09/1ü/2ü19 às üghCD no site uíwü'.wmpr3=net.güu.tjr. ipso'rotações

egisl
'Ee extr'aio prévio Rico exime a requerente do c mflrlmento dõs demais

;ões vigerlles ílü país, al3iicávels ac o5jeto do íequerirr\ente
Maiores informações beberão çer salcltadas, por escrito. ã Ccordenêçâo da

AS5}ANA FROfq ZA PIN HG
Coordenadora

[XIRATO PRÉy10 Ne 6.?51/201$
CLA.UDENI(iC K.iJSSER F:EIRRE:lq

P r'egoeií o

A {:look-denaçãa da Comissão TécttlcB Nacional de 3iossegurança - CTNBlo
;.iso de suas airlbutçães e de acordo ctorn o aRlgo 14, Incisa XIX, da l-ei 1}.1(3.5/05; do /xrtlgo

cimo XiX dc íJecíeiü S,591/05 e do .artigo 5e, Incisa iV da Resolução Noífnat:iva Ng l
de 2{3 de .lunhc. cle 2C06 e Portaria n' !.. de 22 de nlütço ,:Je 2C19. torna }3út:tlico que

ntía-s9 em analisa a alt.oração da CoHlssãco !nteína de' 13to.ssegliíança - C:Bla, a .sega:

IReqüetente: Instlti.110 de Pes:!ülsas \felerinárÊas Desldérlc Finalncr

ocesso SEI ng: 012SC).04S956/2ülg-?ü
Assunto: Alterüçãc} da Calnissão Ir terna de Blossegurança - (IBlo
mental A :"equererlte saicliou à f)residente da CTN8êo parecer técni(c

feíeilte é ncv3 composição da Co issào Interna de BiüsseÊurança. Para tanta, o
espc'lsâ\lelieãõi da Instituição eniitlu ato falmalde alteração da CIBio, a saber; Pol"tatia
30S/2a19-:PVDF, nomeando Angélica Cavalheiro Bertagnclli Rodrlgues {?l'es:dentes

abi í 3 =uoüs ?aa'yer, Catiõ Rosane Rude1lbusch. Keily CristÊna Tagliarl de grito, Lõuí3
.Does !e Aimeidü. Leand!-o ídala Mar\sson; Maulíclo Gauterlc} Cassc} e n.ovaina Lattreano
=)c\-le. fluía (omÍlorem a C18io laca

ste extí31ü prévio nabo exime 3 iequererlte do cumprimento das demais
egiçiaçõec vlgellTes ac} país.. ai3llcéveis ao objel:o da req!.terimentc

fcrn anões de\erga ser sallcll:tidas; por escrito, â Coordenação da

AVISO DE LICITAÇÃO
TC)&aADA DE PREÇOS NP 1/2019 - {JA$G 24ai2S

MUSEU PARÂENSE EMiLiO GOELDI

NÇ Processo: 0120SOQ{).3ç62ül97C. OÊ3jeto: í:onu':tt;3ção de l:iesscã jura'diu i33fa à crosta(ão
e serviços especia içado.s de engenharia na Eeiaboração de pfojeta executivo de revlsã
3dequaçãc do sistema eiétrico de baixa tensão e dü slsterna de proteçãc arltra dest:êfga:
atmcbsfêrims SPOAl; i+-istalaçãc de Sistema de delecçãc e ilarlne de inl:ê11cliü SDAi} e ':te
Clfciiito fechado de TV í(FTV} nas edificações do Campus de iões tilsa do Vi)Eles. â
cerltrele de acesso de usuárics e de llcnitoratnentc ambientalem todos o$ 3 ervas dü
MPEG. !nediattte 9 regllne ompi'eivada por preço giollai. Total í:!e itens i.}citadüç: 1. Eíd'ta
/C9/2C19 das 09h30 às ].2hOa e das 13hOO à$ 1'?hOun. Endereço: a.v, Gov. R,lagõlhõeBarata 576 Bairro Saü Blaz. . $eléi"n./'PÂ ou

zvu \Ay.comprasgcvernarrlent3ls.gcl'/. hl«/edital/2áun!!S-2-CiiJCO1-2Díg. E r\tt'ega das Ç'reposta!.
].4/i0/2C19 às 09h30
Belérrv' ?A .

'ASSIANA FRONZA Pi NF+C
Coordenadürõ

EXTRATO PReVi0 NQ 6.752/2019

}et . 26/Q9/2Cl9} 24012S-00{)01

P. Cocrdenõçâc da Comissão Técnica Nacionalde SIGssegurança - CTN8io, no
o ie .:uãs atribuições e de a ci'dc, ccm c artigo !4. Irlclso XIX. da Lei ll.l!)S/05; Art
[nciso X[X dc Decreta S.S91/05 e ?criaria n" ]., de 22 de março {Je 201g, tot
blic3 que c!'i':ootr3«sc en'l análise aa Comissão ü processo a seguir discriminado:

oüessc. SE] rle: C1=5ü.04594]./2ül9-1C
qüerente. Oarllsm 8rüs11 Lida

Erneflt:a: A re(lucrente. poí meio de seu repíeseí\tarte legal, soir(it
;o da CTI'J81o referente à l:beíação comer lal de micros"ganismo
modtfíado - i.cvctdlir3 $. cerevi.sae {GiCC03.5C$}. Q processo .será
caído (om ç normativas leg3ls \agentes e lim parecer de-/erâ seí

5ü;

ÉjdÊATO 'De ACORDO:pe::çQQPeRAÇÃO TÉCNICA

E$f'EC!€1l..IÀcordo dêiilliÇji $ejí:ação Técnica que entre si ceiebf#:i l a Fundação Cartfos de

Inovações .e comufi e$#õi$*j-i"Mate
Q8iíÊ:Í !: Execução dal:::.FASE :i:UiCI.Âti:::çi:.: Prnjeto Prioritário LASFÂeEn. :&.Q - Desenho:lv tnef to
jl$1àià11:iaçãü. dlâ uma Play fa:f⑦a óê: Referência Teénoiógi:êa. paro Pe$cquis8 e

:Õêl&éái#oÍvãmenta, experllnentaçãai:.::i$i:àsefül:ha:ção de Tecnologias e : Capacitação de RH em

éncerianda-Ée..!e:n:: 24 de setembro de 2a23
DATA-'.DA ASSINATURA': 24. de;:lsetembro de'...2õ1.9.
:::À$$1:NA7URASi PAULO CEGAR RE2ENDE D€1::. CÀRV.ALHO Ac\flM. Secretario de
Ê:$:Éiêendedorísmã:::::e : üovaçãox::::$:-::: pg:iê F;undação Cena:íós de Referência em Tecnologias
:lhõgadoras o Sr. iõ$E:ii eOBAROO;iil.ÃZCVEÕO . FÍA;IE$. SuperilltendÀhte Ge:f:$i e LAERuõ10
ÀN:iCtl'Ó Éi LVA, syp$1li:ntetadet3$êi.::dêl:lNeêl$Éãàs.

:ado de

A
cu mprlme r! to

P. (TNBic infoi-ma que, de 8cunrdc. com 3 Nota Técnica n'6.1 de
concedido sIgIlo l)ara as Iníorf-nações constatçte ni3$ apênciii:es i.. 2 e 3

:TbJBla esclarece que este extraía previa rlâo exime a
das den\üis legislações vigentes no pais, a ilcáveis

}19 fol

q ue rImE n tc .
CT?ü6io informa clüe o público terá trinta dias para se manifestar sobre G

presente pleito.. p ruir da daÍ3 de sua publicação, Infof-n)anões mrnplerieiltares
defãc ser solicitadas poí meio do Serviço de Inftlímaçãc ao (:tdadão . SIC, pelo sítio

eieirõ ico https;//eslc.cgu.gov.blí/.

eaueíe !nte dc,

aa objeto do

l:3RC)CESSO: 01. ?0C).005384/201S-gC
ES?EC:lE: feri'nü Aditivo 30 A(ardo d= Cc3peração Téc-Rica celel3radc- c=m

D8.eFTa: É.IEerar a diiração da exe('ração do píojeto nd:mda rla Cláu
VIGÊNCIA, dü Acordc} de Cooperação Técnica assinadc} nc dia 2S de mal.3 i:le
PR;qZO De VIGIEFICIA,: até 31 de dezembro, .A3 20ig
D.ÊTA. D:« ASSINATURA: 23 de agosto cle 2õlg
ASSiFj.qTURAS: PACLO CEGAR RilZ[NDe Dl: (:A.RVALHC ÂL'uÍ]bq. Sc:
Einpreelldedorlsmo e Irinuaçãa, e peia f:undaçãa .:entro.s de Referência em
IRov8dot'â$ c Sf. COSE EDUARDC .AZE\'€1DO ÇIATES. SupcíFot9:1iicrit8 Geral
ANICIETO SIL\./A: Sup rintenclente de Negócios

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

a F:.:ndacãc

TAS$iAFIA FROljZA PINO.{(=

2 {] !5 .

RETÊFICÃÇAO

No :>trãtl3 de PI'avia 6237/2C].8, ç>ub]]cõdo nü D.O.U. Ne =]C}, 3]. de Dui:ubrc de
?O].8. $eção 3, pág na 08; onde se iê: "algodão gerei: cadente modificada" , leia-se "milho
1=:':eti=arrler\te ptodÊficada'

e LAERCIC,

AGEM(iÂ NACIONAL DE TELECÕMUNiCÃÇOE$
$UPERENTENt)EN(}Â DE FISCALIZAÇÃO

GERENCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOLA.$, UIVO AROS.$O, MAIO GROSSO DO $UL E TO(ÂNTINS

O GERebJTE R[GiDNAL OA AGÊ?J(!A NACIONAL CE TeLeCOMUNiCAçõES FqÜS ESTADOS DE BelAS, MATE GROSSO, MATO GROSSA DC $UL
mposslbllldade de Intlina;ãc por via postal e por se encontrar em local incerto e nãc sabido. INTIMA cbes} ipteiess dces} seguir rel clcnadoesl
[Regime:lto irlte!-no da 4.nate]ÍRi}.. al3rc.fiado peÍà Resolução ng 612, de 2g de abri]de 20].3; das decisi3es enganadas ncls} processo(s] adm]it]stra!

e çjccisão s rcionatórla. clbse!"vadc o disposta RcJ aít: 1],5, $éç, dc R]; oÍa} nt.e:'essadoÍa} poderá icteífaaí RECURSO ADÍVIN15TBA.Tive, rlo pra o df? ].0
ubllcacãc} deste edital, eíl qualquer uítidade da Âílatci, iderttlflüadc (on} o CPF ou CbJPJ da erltidade c assinado peic} Ini:eressado ou oor pr(

oirlp3f cicio do dclcun'tento que (oíTtot'ove a sua (ot\dição. A ate:"içãú da ten)pestlvidade cünsiderat-$ a data dc} pt«otccolo dü Recurso na AÉõílciu
!s Correlcts. O plc«sso prosseguirá independentemente do atenditne:3to â esta intimação-. Â íntegra cla decisàc pc.cierá ser acossada por meio da p

atei.gov. hr/instit ucinPnal/i ndex'.phÉ>/pliblt ccles-eletrcnicas


